לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה
שהתקיימה ביום  05.03.2018במשגב

השתתפו :רון שני (יו"ר) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,דני עברי (יודפת) ,רפי דיין (מורשת) רותי יהודה (שורשים) ,אילן מאייר
(מנוף) ,רונן גל (מעלה צביה).
נוכחים :ד"ר חיה בנדק ,עו"ד קובי קורין ,נירית סגל ,דודו דהן ,גיל גורייבסקי.
א .אישור פרוטוקול
הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול הנהלת המועצה מס'  02/18מתאריך .05.02.2018
דיווחים
תכנית גוונים במשגב
תכנית לתרבות יהודית ביישובים ובמועצה .מתבצעת בשיתוף ציבורי רחב מאד מתוך היישובים .מקבלים הנחייה לתכנית .לפני
כשבוע הצוות סיכם את המלצות התכנית .ההמלצות בנויות כפרק נוסף ביישוב לדורות .בקרוב יתקיים אירוע חשיפה.
חוג לכל ילד
ועדת היגוי התקיימה בשבוע שעבר .מתקיים אצלנו כמעט בכל היישובים  -בבדואים קרוב ל ,100%ביהודים כ ,85%-האחוזים
הגבוהים ביותר במחוז הצפון .החוגים הם לילדי ד-ה .ביישובים היהודיים  -מתקיים בכל יום שישי ,אחת לשבועיים .סה"כ שביעות
הרצון גבוהה מאד .אחוז הפרישה נמוך ,אחוז הממשיכים .שכבות הילדים מתגבשות היטב עם סימנים חיוביים .ביישובים הבדואים
 הפעילויות מתקיימות בביה"ס.כרטיס תושב
נכנסים למהלך של כרטיס תושב ממוחשב ,דרך אתר המועצה .תיק נתונים  -עם יכולות לשינויים ,הרשמות ,אירועי תרבות .הפרויקט
בתחילת דרכו ,ולכשיושלם  -לצקת יותר תוכן ואפשרויות רבות.

ב .שאילתא בנושא דיווחי ראש המועצה
רון הסביר שהנהלת המועצה קובעת את סדר היום למליאה .עמדת ראש המועצה היא שהדיווחים יהיו בתחילת דיון מליאת
המועצה .לא רואה לנכון לדחות שאילתות ולהעלותן במליאה הקרובה ביותר.
רותי :יש לקיים את הדיווחים בסוף או להגביל ל 30-דק'.
אילן :יש צורך לקיים חשיבה מחודשת על אופן ההתנהלות .אני חושב שיש צורך לקיים דיונים עם החלטות בתחילת ישיבות
המליאה ,ואת הדיווחים לדחות לסוף הישיבה.
רון :אני אשתדל לשמור על מסגרת של עד  30דק' לדיווחים ,ולבדוק להקדים את הנושאים שדורשים החלטות לראשית הדיון.
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ג.

ועדות גיאוגרפיות

רון סקר את נושא הועדות הגיאוגרפיות המערבות את משגב .מבקש את גיבוי הנהלת המועצה ,לבחון כל בקשה לגופה .המדיניות
שהייתה להתחשב ככל שניתן בשכנינו ,אך כאן במבט ראשוני ,נראה כי הבקשות בעלות אופי פוליטי .הנהלת המועצה רשמה
בפניה את בקשת ראש המועצה לגיבוי מלא.

ד .דיון על המלצות ועדת חינוך בנושא תשתיות חינוך ,פנאי וספורט ברחבי המועצה  -אילן מאייר ,יו"ר ועדת החינוך
חומר רקע נשלח לחברי הנהלת המועצה טרם הישיבה .אילן סקר את המלצות ועדת החינוך ,סקירה על צוותי הוועדה והליווי
מהמועצה .החומר יצורף לפרוטוקול.
רון :הצוות המקצועי במועצה ייתן את המענה התכנוני ,פדגוגי לנושאים שהוצגו .עמדת המועצה היא לא להתקין כיתות יבילות.
העלות גבוהה ,הניידות המאוחרת נמוכה וההפסד הסופי גבוה .כל תוספת בינוי דורשת מקלוט.
חיה הציגה את סיכום דיון ההנהלה המצומצמת והחלופות השונות שעלו.
אילן :לתחושתי ,החלופה שהוצגה לא נותנת מענה .יש לבחון את הנושא בשיתוף מנהלת בי"ס יסודי משגב .כל ההמלצות האלו
צריכות להגיע למליאה.
רון :מנכלית המועצה מובילה את הצוותים  -מתנ"ס וביה"ס וכן הצוותים המקצועיים ,בשיתוף פעולה .אגף ההנדסה מוביל תהליכים
לטווח בינוני וארוך .ההמלצות יוצגו במליאת המועצה הקרובה.
ה .סדר יום למליאה הבאה:
במליאה הבאה יידון תקציב הפיתוח וכל האישורים שלא אושרו במליאה הבאה.

רון שני
ראש המועצה
רשם :גיל גורייבסקי
ט.ל.ח
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